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Svarbiausia Žmonijos Problema
Nuvykusi į Indijos misijas 

vienuolė sesuo pastebėjo, kad 
tūkstančiai Karachi miesto 
beturčių gyvena po medžiais, 
nes neturi jokios kitokios pas 
togės. Po medžiais jie gims- 
ta, po medžiais auga, po me
džiais ir miršta Nerasdami 
darbo neturėdami nė mažy
čio sklypelio žemės, nei jo- 
kios prieglaudos, dienos me
tu tie vargšai elgetauja gat
vėse, o vakare už gautas iš
maldas, nusiperka ryžių sau
jelę. Jei šeimoje yra du ar 
trys vaikai, tai gimus naujam 
kūdikiui, paprastai vyresny
sis miršta, nes išbadėjusi mo
tina visiems nebeturi pieno.

STATO LIGONINĘ

Budima amerikietė, toji vie 
nuolė parašė savo giminėms 
ir pažįstamiems, kaip gyvena 
Karachi beturčiai ir paprašė 
aukų ligoninei statyti Ji su 
prato negalėsianti padėti vi
siems 'badaujantiems todėl ry 
žosi statyti ligoninę, kad be
turčiams nereiktų nors mirti 
po medž aie kaip gyvuliams.

Jos aiškai rado ero atgar 
šio dosnių a nėr kiečių širdy 
se ir neilgai trukus Karachi 
mieste išdygo nauja katalikų 
ligoninė. Deja ji buvo maža 
Teturėjo 40 lovų, o Karachi 
miesto pol cija, rinkdama mirš 
tančiuosius gatvėse, atveža 
jai kartais virš 40 ir suguldo 
ligoninės kieme, o ir čia ne- 
betelpančius grąžina vėl po 
medžių, nepaisant nei lietaus, 
nei darganų, nei svilinančių 
karščių.

NE VIEN INDIJOJE.

Tai tik vienas mažas pavyz 
dėlis, kaip gyvena Indijos 
beturčiai ir kaip katalikai 
misijonieriai stengiasi jiems 
padėti Jungtinių Tautų stati» 
tikos byloja, kad nuo bado 
pasekmių, visame pasaulyje, 
kasdien miršta apie 10 000 
žmonių, ir tas skaičius nuolat 
auga Milijonai yra tokių kaip 
Karolina Marija d e Jesus Bra 
zilijoje, milijonai nežino, ką 
šiandien ar ryt galės valgyti. 
Jei niekas nepadės, per atei 
nančius 10 metų vien Indijoje 
mirs dėl bado apie 50 milijo 
nų vaikų tarp 1 ir 10 metų 
amžiaus. Badą ir jo pasekmes 
pažįsta ir Andų kainų indėnai, 
ir Indija Pakistanas, Afrika 
ir nemaža dalis tų, kurie savo 
namus vadina «favela»

Žinovų apskaičiavimu mūsų 
žemėje yra apie 3 bilijonai 
žmonių ir tik pusė jų sočiai 
pavalgo, o kita pusė yra nuo 
lat alkana. Tačiau žemė gale 
tų sočiai išmaitinti net apie

50 bilijonų žmonių, ne tik tris 
bilijonus.

KAS DARYTI?

Ti»e, kurie nenorį kitiems 
padėti pataria sumažinti gi
mimus, arba daryti abortus. 
Bet Dievas sutvėrė žemės tur 
tus ne vienai ir ne kalėtai 
turtingųjų tautu, o visoms 
Kodėl, pav., koks Brazilijos 
milijonierius gali džiaugtis 
peokėtos vaikų šeima ir visus 
vaikus leisti į universitetus, 
o fa etas gyventojas negali 
pasiųsti nė vieno vaiko net 
pradžios mokyklon? Juk ir jis 
turi tas pačias įgimtas žmo 
gaus teises ir nėra tik antros 
ar trečio> rūšies žmogus.

Rimtesni žmonės siūlo pa
didinti pr-kybą su atsiliku
sioms tautoms ir tokiu būdu 
joms padėti Bet ir tai iki šiol 
nedavė lauktų vaisių. Mat 
turtingųjų tautu produktų kai 
nos labai aukštai iškilo, o ne 
turtingųjų kainos pasiliko ne 
pakilusios. Taip, pav , Indija, 
kitus jos próduktu kainoms 
per 2 metus prarado 2 bilijo
nus dolerių, kuriuos ji, per 
eilę metų buvo pas sko-Unusi 
iš pasiturinčių vatetybių Pa
našus dalykas yra ir su Afri
ka. Iki nebus nustatytos tei
singos kainos tarptautiniu mas 
tu. tel atsilikusios ir neturtin 
gos tautos iš prekybos netu
rės jokio pelno.

TEISINGESNIS BŪDAS

Teisingesnį kelią pasirinko 
J, A. Valstybės, Anglija, Pran 
cūzija ir Vokietija. Jos kas
met teikia keletą bilijonų pa 
galbos atsilikusioms tautoms. 
Tačiau ir jos kaikuc gerai nu 
sivylė Mat paskolintieji pini 
gai arba pateko į turtingųjų 
kišenes, arba buvo išleisti 
nenaudingiems projektams Be 
to, kaikurios P. Amerikos 
valstybės, suvalstybinusios 
svetimus kapitalus nenori už 
juos atsilyginti savininkams, 
Toks elgesys, žinoma, sukėlė 
nepasitikėjimą. Tat ar reikia 
stebėtis, kad tose šalyse *u 
mažėjo užsienio kapitalo in 
vestacijos? Beto plačiai įsi 
šaknijęs valdininkų nesąžinin 
gumas pinigo nuvertinamas 
ir nesirytimas padaryti būti
nas reformas yra taip pat 
priežastys, dėl kurių turtin 
gesni kraštai delsia jiems pa 
dėti Jei šiandien «Ali~nça 
pelo progresso» kaikur du . o 
tik lėtą pažangą kaltininkų 
reikia j eškoti ne už jūrų ma 
rių bet savoj pastogėj.

KATVLIKĘ VEIKLA
Katalikų Bažnyčia, būdama

ši o<s moforas varys Saturno rakieta mėnulin su pir
maisiais žmonėmis Metoro modeli apžiūri prezidento John 
šone žmon
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tautų mokytoja ir motina, va 
ro platų švietimo ir šalpos 
d rbą, stengiasi visiems pa
dėti Vien tik ndsijų kraštuo 
se Bažnyčia turi tūkstančius 
ligoniu ų, našlfcityoų, senelių 
prieglaudų įvairių mokyklų, 
kurias lauko virš 5 milijonų 
vaikų. J A aistybių katali 
kai, šelpimui surenka kasmet 
apie 13C milijonų dolerių *ir 
nuo karo pabaigos *am tiks
lui jau išleido beveik pusan 
iro bil jono. Nuo jų neatsilie 
ka Vokietijos katalikai, kurie 
per paskutinius 5 metus badą 
kenčiantiems žmonėms suau
kojo 50 milijonų dolerių. K’tą 
tiek paaukojo Anglijos, Pran 
cūzijos, Olandijos, Belgijos, 
Šveicarijos ir Kanados kata
likai.

Tačiau tos, kad ir nemažos 
sumos neužtenka apginti nuo 
bado. Reikia telkti visus ge 
ros valios žmones į sistemin 
gą kovą prieš vis didėjantį 
skurdą

GALIMA PAŠALINTI BADĄ..

Specijalistų apskaičiavimais 
reiktų kasmet išleisti 10 bili
jonų dolerių atsilikusių tautų 
ūkiui pakelti ir sočiai paval
gydinti badaujančius. Išlei
džiant per 10 metų po 10 bi
lijonų dolerių, neturtingos tau 
tos atsistotų į savo kojas ir 
galėtų šviesiau žiūrėti į savo

Vyriausias Federalinis Tribunolas suteikė «Habeas 
Corpus» Goias gub. Mauro Borges...

Kaip jau yra žinoma, Goias 
gubernatorius Mauro Bonges 
yra kaltinamas krašto saugu 
mo organų subversyvine, ko 
munistine veikla. Jis pats bū
damas komunistinių įsitikini 
roų. savo artimiausius bendra

ateitį. Palyginant tas išl idas 
su tuo, kas išleidžiama 
ginklams ir kariuomenėms, to 
ji suma nėra didelė. Ir joi vi 
sos pasiturinč os tautos paau
kotų neturtingosioms tik 1% 
savo pajamų badas skurdas 
ir neturtas dingtų nuo žemės 
paviršiaus.

Neseniai JA V katalikai įtei
kė popiežiui gerai dokumen
tuotą raštą nurodantį skurdo 
apimtį ir būdus prieš jį kovo 
ti Visuotinie Bažnyči s susi
rinkimo prašomas. James Nor 
ris vienas to rašto autorių, 
posėdžiaujantiems vyskupams 
žodžiu paaiškino savo planą 
ir parodė, koks yra opiausias 
žmonijos reikalas šiandieną. 
Popiežius Paulius vi, į keliu 
tą dieną no Perry kalbos pa
aukojo beturčiams savotijarą 
arba popiežiškąjį vainiką, duo 
damas gražų pavyzdį krikš
čionims ir nekrikščionims.

Kalbėdamas laisvųjų tautų 
vardu, prieš pora metų, JAV 
prezidentas J. Kennedy pasa
kė: «Mes turime visas priemo 
nes badui nuo žemės pavir
šiaus pašalinti» Taip laisva
sis pasaulis turi ne tik prie
mones, bet ir valią. Bereikia, 
kad visos tautos bendradar
biautų, norėtų daryti reikalin 
gas reformas ir įgyvendinti 
socialinį teisingumą

Petras Pakalnis

J:g tardymo komisijos surink 
tų davinių prieš krašto sau
gumą’ jis turėjo būti teisiamas 
kariuomenės teismo.; ir tuo 
pašalintas iš gubern , toriais 
pareigų. Bet kaltinamojo ad
vokatas padavė Vyriausiąjam 
Fedenaliniam Tribunolui. pra 
šymą prašydamas kaltinama
jam «Hdbeas Corpus» „suteik
ti. «Habeas Corpus» ju/škia 
sprendimą kuris kalenamąjį 
apsaugo nuo suėmimo ąr pa
šalinimo’iš pareigų, arba pa
sodintas1 kalėjimą n už užsta
tą gali būti paleistas iš kalė
jimo iki teismo, arba net vi
sai išteisintas Šiuo atveju 
Brazilijos Vyriausias Federa 
linis Tribūnolas sprendė koks 
teismas turi teisės teisti gu 
bernatorių: kariuomenės ar 
civilinis Tribūnolas pasisakė 
už civilinį teismą Bet kad 
civilinis teismas galėtų teisti 
reikia gauti Goias estado as- 
semblejos sutikimą leisti gu 
bernatoriui iškelti bylą To 
nereikėtų jei kariuomenės 
teismas teistų. Bet to leidimo 
iš assemblejos nebus galima 
gauti, nes daugumas deputatų 
yra Mauro Borges šalininkai. 
Atrodo kad Vyr. Tribūnolas 
visai neatsižvergė į saugumo 
organų ir specialios tardyn o 
komisijos pateiktus davinius, 
kompromituojanč us guberna
torių. išeina, kad teismas ap 
gynė gubernatorių komunistą 
fcuris veikė p ieš dabartinę 
vyriausybę. Tribunolo nariai 
yra paskirti buvusių prezi
dentų, kurių politinė ideokgi 
ja nesiderina su dabartinės 
vyriausybės užimta linija. 
Kokia daban vyriausybės pa 
dėtis? Šios savaitės pabaiga- 
ar kitos pradžia duos atsa
kymą.

vyriauiybė turi laisvas ran 
kas elgtia. kaip išmano su gu 
bernateriaus artimais bendra 
darbiais Ji kuriuos surado 
ir pagavo, lapkričio mėn 25 
d. areštavo. Prezidentas C B. 
savo pareiškime tautai pasa
kė kad bus išnaikinti visi sub 
versyviniai židiniai.

★

— Brazilijos vyriausybė ūžė 
mė vadinamą «kietąją» liniją. 
Numatoma permainos minis 
terių kabinete Iškas ištižu- 
sios linijos šalininkai.

ui

darbius pasirinko komunis
tus. Goias estade trijose fa
zendose buvo įsteigtos trys 
slapto karinio apmokymo, sa 
botažams vykdinti mokyklos. 
Su Brazilijos ir užsienio ko 
munistais palaikė ryšius, Su

— Kariuomenės teismo or
ganai yra įsakę areštuoti ko- 
muuistų vadą Luiz varios 
Preste» ir dar 7U komunistų 
dirbusių prieš krašto saugumą.

nii
— Guanabaros gubernato

rius Carlos Lacerda paklaus
tas ką jis manąs apie Vyriau 
šio Federalinio Tribunolo 
sprendimą Mauro Borges re 
kalu atsakė: banano medis 
negali išauginti obuolių ..
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Mažu Lietuviuku Didel
Čikagoje veikia Donelaičio 

lietuvių pradžios mokykla 
Šiemet joje mokinasi arti 400 
valkų, o mokina 22 mokyto 
jai. Dauguma mokytojų dar 
buvusieji Lietuvos mokytojai. 
Bet jau yra keletas ir Ameri 
koje baigusių mokytojų semi
narijas ir lituanistinį Pedago 
gijos Ins itutą

Mokyklai patalpas užleido 
Čikagos Švietimo Taryba ku
ri gėrisi, kad lietuvių moky
kla sutraukia tokią didelę 
grupę mokinių, ir kad juos 
taip gražiai suvaldo. O moky 
klos sargai ir amerikiečiai 
tvarkadariai stebisi lietuviu
kų švarumu, tvarkingumu ir 
klusnumu.

DARBAS

Šiais metais Donelaičio mo
kykla naudojasi 14 kambarių 
ir didele sale. Žemesniojoje 
arba pradžios mokykloje, kiek 
vienas mokytojas dirba tik 
su savo skyriaus vaikais. 
Aukštesniojoje mokykloj kiek 
vienam dalykui dėstyti ateina 
tos rūšies specijalistas moky
tojas. Yra keletas lygiagre
čių klasių ir specijali klasė 
trečiosios kartos vaikams, ku 
rių tėveliai patys silpnai be
kalba lietuviškai Darbas vyks 
ta tik šeštadieniais nuo 9 iki 
13 valandos. Turima 5 pamo 
kos po 45 minutes, Per moks 
lo metus dirbami 33 šešta
dieniai.

MOKINIŲ ĮVAIRUMAS.

Mokyklos vaikų amžius 
tarp 5 ir 14 metų Yra paren

Jo Ekscelencijos 
Brizgio

Praėjusi šeštadienį Romoje 
J. E.,VysK. V. Brizgys įteikė 
visiems Vatikano Santarybos 
nariams raštą, kuriame išdės 
tė dabartinę Bažnyčios ir ti
kinčiųjų padėtį Lietuvoje.Taip 
pranešė «O Estado de »ão 
Paulo» dienraštis.

é Tvirtovė
giamojj klasė — vaikų darže 
lis kurj lanko penkiamečiai. 
Vieni vaikų gimę dar Vokie 
tijoje kiti Pietų Amerikoje, 
Naujoje Zelandijoje, Lenkijo 
je o vienas yra iš Sibiro 
atkeliavęs, Iš kur išvyko su 
tėveliais lik 8 mėnesių.

Tautinių šokių mokosi apie 
300 vaikų. Sklandžiai dekla^ 
muoja eilėraščius, gražiai lie- 
tuv škai skaito, žino gan daug 
Lietuvos istorijos, mokosi net 
literatūros ir tikybos.

Klasėje paklausta mergai
tė, kodėl ji eina šeštadieniais 
ketuviškon mokyklon, atšovė: 
«Aš čia daugiau išmokstu, 
negu sėdėdama namie prie 
televizijos».

KIEK TAI KAINUOJA?

Kainuoja Mokyklos biudže
tas šiems melams 15 000 do 
lerių. Už vaiką per mokslo 
metus tenka mokėti 30 ' dole
rių. Jei iš tos pačios šeimos 
eina du vaikai, tai už abu 
moka 45, jei trys ar daugiau 
tik 50 dolerių

Piniginius reikalus tvarko 
ne mokytojai, o tėvų išrinktas 
komitetas, kurio pirmininku 
šiemet yra p. V. Albrechtas.

Jei tik mūsų tėveliai norė
tų butų galima turé.i ir São 
Pauiyje keletą lietuviškų mo
kyklėlių, tegu ne tokių dida 
lių kaip čia aprašomoji. Kitų 
mokslo metų pradžioje žada 
ma atidaryti lieiruviška moky
klėlė Mokos Lietuvių Namuo 
ee, jei bus mokinių

J. K.

Vysk. Vincento 
raštas

Savo rašte Jo Ekscelencija 
nurodė viso pasaulio vysku
pams, kad iš buvusių 16 vys
kupų komunistams užimant 
Lietuvą, dabar belikę tik trys 
ir trik vienam jų tebeleidžia 
ma eiti savo pareigas, Iš kitų 
vyskupų vienas buvo pas-

MUSŲ LIETUVA

Būsimas keliautojas į mėnulį Norm Shyken pratinasi 
«judėti» tokiame kambaryje, kurs panaikina žmogaus svorį. 
Jis tada tartum žuvis vandenyje plaukioja į visas puses: 
tiek aukštyn, tiek žemyn, tiek į bet kurį šoną,

merktas mirti ir nužudytas, 
kitas mirė kalėjime, du mirė 
ištrėmime Rusijoje, du mirė 
tremtyje laisvajame pasaulyje 
trys mirė pačioje Lietuvoje, 
vienas dabar gyvena vakáruo 
se ir du kažkur Lietuvoje, 
bet ne savo vyskupijose.

Didžiajai daliai buvusių 869 
kunigų kurie tebėra gyvi, 
trukdoma alk kti kunigiškas 
pareigas Vienintelė vyskupi
ja, kurios vyskupas dar gali 
ją valdyti tai Telšių. Bet jos 
vyskupui Maželiui neleidžia
ma atvykti į \atikano Santa- 
rybą

Nors keletas kunigų atvyko 
Romon iš Lietuvos, tik vienas 
jų, kanauninkas Stankevičius 
Kauni arkivyskupijos kapitu 
los vikaras, dalyvauja Bažny 
čios suvažiavimo darbuose 
kaip ekspertas Tokiu būdu 
Lietuvos Bažnyčia Santarybo- 
je atstovaujama tik vieni 
vyskupo V. Brizgio.

POPIEŽIAUS ŽODIS IR 
VYSKUPŲ PLOJIMAI

Popiežius Paulius VI užda
rydamas tretįjį Vatikano fan- 
tarybos darbų laikotarpį pri
siminė ir visą komunistų kraš 
tuose kenčiančią Bažnyčią: 
Tarp kitko pasakė;

ATSIGAIVINO LIETUVIŠKOS 
ŠIRDYS

Nore kiek ir pavėluotai, bet 
pasiekė mus labai ma onios 
žinios iš New Yorko Lietu
vių diena pasaulinėje parodo 
je taip gražiai pasisekė, kad 
net didieji to miesto dienraš. 
čiai stebėjosi ir ją išgyrė. 
Gražiausiai pasirodė lietuviš- 
kasis Amerikos ir Kanados 
jaunimas — šokėjai ir daini
ninkai. Mums ra&o: «Meninės 
programos dalyviai suėjo į

«Tepasidžiaugia ir tesiguo- 
džia tie mūsų broliai ir sūnūs 
gyvenantieji tuose kraštuose, 
kur jiems yr arba visai atim 
ta, arba labai suvaržyta reli
ginė laisvė, taip kad mes tu
rim juos įrašyti į «tylos bei 
ašarų Bažnyčią». Tegu jie pa 
sidžiaugia mūsų moksio š»vie 
są, kuri nušviečia Šventąją 
Bažnyčią Jų jų kančios ir 
ištvermė tikėjime yra didin
gas liudijimas tiesai. Jie sa
vo kentėjimais nusipelno di
džiausią garb«ę būti Kristaus 
auka pasauliui išganyti».

Šit .os šv. Tėvo žodžius nu 
traukė ilgas ir karštas visų 
vyskupų plojimas šv. Petro 
Bazilikoje.

1964 m. lapkričio 28 d

stadijoną parado žygiu. Para 
dą pradėjo ir atitekamas me
lodijas grojo Bostono šv. Pe
tro l’etuvių parapijos dūdų 
orkestras Jį sekė Dariaus- 
Girėno posto legionieriai, po 
jų žygiavo penki jungtinio 
choro dirigentai, chorai, tau
tinių šokių grupės. Paradą 
užsklendė ką tik iš Australi
jos grįžusi krepšininkų rink
tinė.

Prieš kiekvieną chorą ir 
kiekvieną šokių grup«ę buvo 
nešamas meniškai padarytas 
plakatas su choro ar grupės 
identifikacija...

Salė prisipildė gražiausio
mis tautinių drabužių spalvo- 
mis Rodos niekada tie mūsų 
tautiniai rūbai nėra buvę to
kie gražūs kaip šiandien!

Šventę pradėjo prof J Stu 
kas dainos posmu: «Mūsų šie 
loj šiandien šventė». Didinga 
manifestacija Padaryta ne be 
reikalo — ji turi priminti 
draugui ir priešui, kad mums 
nepatinka, jog dalis pasauli© 
laisva, o kita pavergta, kad 
mes reikalaujam laisvės ir 
pavergtajai pasaulio daliai, 
kurios tarpe yra ir mūsų Lie
tuva Anlras šios manifestac* 
jos tikslas — tegul pamato, 
kas gali matyti, kad lietuviai 
yra kultūringa tauta.,»

Programos vedėja, kino 
žvaigždė Rūta Kilmonytė pa
sakė: «Jei dainų nebedainuo- 
tumėm, ir šokių nebešoktu- 
mėm, mūsų kultūrinis gyveni 
mas pasidarytų tamsesnis»,

Ir tada pasipylė aikštėn 
margaspalviai mūsų šokėjai 
ir šokėjos. Šokius pakeitė mil 
žiniško choro dainos, tas vėl 
šokiai ir taip iki galo . Pasi
rodė ir pradžios mokyklų 
vaikučiai su savo tautiniais 
šokiais, ų kostiumėliai buvo 
tokie puošnūs, jų pasisuktoji 
mai ne tokie grakštūs, tačiau 
jų uolumas nuoširdus. Jie šo
ko ne vieni — su jais kartu 
šoko ir jų čia buvusių tėve
lių širdys, ligai ilgai visi mi
nės tą įspūdingą įvykį, daug 
kam toks buvo jau pasku
tinis »

Taip, vasario mėnesio Kon- 
(pabaiga 3 pusi)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861- 1861

XIV

(tąsa)

Toliau Skvorcovas dar aiš
kino, kaip neišmintingai, blo
gai jie padarė, įžūliai atsisa 
kę eiti lažą Bagynų dvare. 
Dvejus metus ponui palikta 
teisė juos tvarkyti ir teisti, 
dėl to dabar nuo pono Skrode 
kio malonės pareina, kaip juos 
nubausti už neklusnumą; Jei
gu jie atsisakys nuo savo ne 
išmintingo užsispyrimo ir jau 
ryt stos į darbą, tai ponas 
Skrodskis iš geros širdies sa
vo nubaus tiktai kurstytojus, 
o visiems kitiems atleis tą 
negirdėtą lig šiol nusikaltimą.

— Ar teisingai as kaibu 
gaspadoriai? — baigdamas 

klausė žandarų vyresnysis, 
nepaleisdamas iš akių minios.

Niekas neatsiliepė. Staiga 
anam gale valkata stybtelėjo 
balno kilpose ir visa gerkle 
ėmė rėkti:

— Tavo teisybė kaip vilko 
gudrybė! Jei ožys tik paklius 
į tavo nagus, palydės naba
gėlis ne tik odą, bet ir ragus!

Minią atsiliepė į valkatos 
sąmojį juoku, švilpimu, riks
mu.

Skvorcovas paraudo kaip 
burokas ir dešine nerviškai 
pešinin «avo rudą barzdą. O 
žila alvis senis Daubaras su 
šukų.

- Meluoji! Ne ta ciesoriaus 

gromata! Skaityk mums tikrą
ją! Žemė mūsų! Mūsų tėvai ir 
protėviai ją dirbo Ne atiduo
sime, nors užpkakit, nors į 
Sibiriją varykit!

Šaukė ir kiti balsai:
— O kam Skrodskis lažą 

didina9 Prievolių nepakeliami 
Kam nori mus į pabalius iš 
mesti ? !

Moterys klykė:
— Mūsų dukteris niekina! 

Ištvirkėlis’.. Paleistuvis!. Kas 
Bagdonų Ievutę pražudė?!

Priminus Bagdonų Ievutę, 
Pranaitis išblyško ir ėmė 
brautis artyn Noragas ant 
baslio grėsmingai pakrypo link 
Skvorcovo. Pulkininkas tai 
matė Vienu akimirksnis jis 
išsitraukė pistoletą, ir trenkė 
šūvis kaip perkūnas iš giedro 
dangaus į šį ženklą p rmoji 
rotos eilė pakėlė šautuvus, 
unteris mostelėjo ranka, ir 
sutartinė šūvių salvė trinkte

lėjo taip baisiai, kad net me
džiai suvirpėjo, o garsas nu
sirito laukais ir kalneliais.

Skvorcovas ir kareiviai šo 
vė į orą, bet minioj kilo 
neapsakomas s.aubas. Stovė
ję arčiau liepos metėsi atgal 
su tokia jėga, kad siūbtelėjo 
visa minia. Vieni skverbėsi 
pro kitus, kai kurie bandė 
atsilaikyti, bet išsigandusiųjų 
noras pabėgti pasirodė galin
gesnis už atspariųjų narsą. 
Spiegė vaikai šaukė moterys, 
rėkė vyrai Apdairesni puolė 
į šalis, kūliais vertėsi per 
tvoras į daržus ir kiemus, ki 
Ii stačiai leidosi gafve atgal.

Kareiviai, pasinaudoję mi
nios išgąsčiu, bematant atsi
dūrė šiapus liepos ir patvo
riais stengėsi kuo greičiausiai 
užbėgti už akių ir neduoti pa 
sprukti bėgliams. Paspruko 
daugiausiai piemenys, paau 
gliai ir nedaugelis stovėjusių 

pakraščiais.
Netikėta kliūtis uždarė ke 

lią ir tiems, kurie traukėsi 
atgal. Kitame kaime gale nuo 
nuo dvaro sudundėjo žemė 
ir pasirodė kaip viesulas šuo 
liu skrendąs dragūnų eska 
dronas. Kilo dar didesnė mai 
šatis. Pirmas, kuris susidūrė 
su dragūnais, buvo raitelis 
valkata, toliausia prasiskver 
bęs į priekį Jį sučiupo, kai 
jis baedė prasmukti patvoriu 
ir kai jo arklys suklupo, pa 
slydęs į griovį. Jį tuoj surišo 
ir pavedė sargybai.

Dabar dragūnai^ išsirikiavę 
grandine, pradėjo supti ir 
spausti minią Veltui Jankaus 
kų Kazys bandė gąsdinti ar 
klius Dragūnas kardu numušė 
jo pjautuvą, jį patį sučiupo 
kareiviai ir kartu su kitais 
pavedė sargybei. Jos globoje 
tuojau atsidūrė Stasių Marcė, 
G igaliūnienė, Balsių Vincas, 
Kedalių Jonas, Dzidas Mor-
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3 pusi.

Kodėl Susergam?
Niekas nenorim sirgti, ken

tėti skausmus, tapti nedarbin
gi. Bet ir nenorėdami, ir bi
jodami, visgi susergam. Su
sergam dažnai dėite, kad ne
suprantam ligų priežasties. 
Todėl bent trumpai prisimin 
kim, kas yra liga, ir kuriuo 
būdu, kuriais keliais ji mus 
užpuola?

ĮPRASTI LIGŲ 
APSIREIŠKIMAI

Sakoma: sveikas žmogus 
savęs nejaučia^ Nejaučia 
skausmų, nejaučia nuovargio, 
visi jo organai dirba patenki
namai normaliai. Priešingas 
dalykas atsitinka susirgus. 
Tada ir pasijuntame pavargę, 
nors nebūtų dėl ko, jaučiame 
kurio nors kūno, organo nega 
lavimą, skausmą labai dažnai 
pakyla ir kūno temperatūra- 
Tada jau nesvyruodami gali
me tvirtinti, kad žmogus jau 
sersra.f

Keista, kad šia, Brazilijoje, 
retai tevartojama termomc* 
tras. Net ligoninėje gulint ten 
ka prašyti, kad patikrintų 
temperatūrą.

Tiesa, yra ligų kurios bent 
pradžioje, nepasireiškia paki
lusiu karščiu, t. y. temįeratū 
ra nepakyla virš 38 laipsnių 
eelsio.

Kitas visiems apčiuopiamas 
ligos ženklas yra pagreitėji
mas pulso, arba širdies plaki 
mo. Tai dažniausiai atsitinka 
temperatūrai pakilus. Kaip 
užčiuopti pulsą, kaip išmatuo
ti temperatūrą — visi žinome; 
Daugiau aiškinti nereikia. Tik 
patariu, būtinai įsigykite ter-

(pabaiga iš 2 pusi.) 
grėsė negalėsim pastatyti tūks 
tantinio ehoro, nė keletos 
šimtų šokėjų. Bet, jei tik pa 
norėtumėm, galėtų pasirodyti 
virš šimtinės dainininkų ir tiek 
pat šokėjų, jei tik pajudėtų 

mometrą ir laikykite jį sau
gioje vietoje, kad nepačiuptų 
jo vaikai ir <bežaizdarai» jo ne 
sukultų, nes stikliukas yra 
labai trapus.

Tėvams ytin reikalinga tu
rėti termometrą, nes kūdikiai 
nemoka paaiškinti, kad serga. 
Jie tik rėkia, tampa neramūs, 
ožiuojiasi. Jų temperatūros 
laipsnis pasakys, ar serga, 
ar ne.

NUOLATINIAI SVEIKATOS 
PRIEŠAI

Kurios ligos dažniausiai pa 
sireiškia karščio pakilimu? 
Visos infekcinės arba užkre
čiamosios ligos, kurias sul e- 
Ka eibės bakterijų, parazitų, 
paprasta akimi neįžiūrimų 
smulkių gyvūnėlių. Ir šitų 
padarėlių visur pilna: piltas 
oras, vanduo, žemė ir mais
tas, kurį mes vartojame. Pa
tys būsit pastebėję, jog esant 
sausam orui ir stingant gero 
vandens staiga padažnėja virš 
kinamųjų organų sutrikimai. 
Ga la, kad ligi šiol sveikatas 
departamentas neįkaiė žmo
nėms į galvas gerti tik gerai, 
bent 10 15 minučių išvirintą 
vandenį. Tas pat reikia paša 
kyti ir dėl indų plovimo, ran 
kų švaros bent prieš valgant. 
Net ir pieno negeri nevirinto. 
Nepasikliaukite, kad jis «pas- 
teurizuotas». Tai tuščia, ap
gaulinga propaganda

Kita proga nurodysim ligas 
oru besiplatinančias Jų yra 
daug. Gripas, džiova, plaučių 
uždegimas ir kitos.

Dr. E. Draugelis.

visų mūsų vilų jaunimas ir jų 
tėveliai ir vaikučiai Galėtų 
sužydėti lietuviškų rūbų spal 
vų margumynas, jei tik mūsų 
visos moterys panorėtų "važiai 
pasipuošti ir nustebinti Š Pau
lį. Ar panorės? Kas joms tą 
norą įkvėps?

MUSŲ LIETUVA

Pirmas povandeninis laivas, visas iš aliumino. Juo bus 
tyrinėjamas vandenynų dugnas.

Jėkios Paslaptys
Adventinės mintys

ADVENTAS, tai sėklos me
tas. Kristus mėgo sėklos pa
lyginimą. Anot jo, sėkla —tai 
Dievo žodis, pasėtas žmogaus 
širdin. Ir dangaus karalystė 
panaši į žemėn pasėtą sėklą, 
į garstyčios grūdą. Net jo pa 
t*es gyvasis kraujas yra tar
tum žemėn berta sėkla, tūrin 
ti mi'-ti, kad galėtų nešti vai
siaus.

ADVENTAS, tai Marijoje pa 
sodinta pasaulio gyvenimo 
sėkki Kaip kviečio grūdas 
žemėje, taip Marijoje Gy e- 
nimo Duona. Kaip auksinis 
derlius žemės tamsoje, tai*p 
D ev< garbė įšventinta Mari
jos tamsoje.

ADVENTAS, tai Kristaus 
paslapties augimo metas Ad 
ventas, tai nusižeminimo, ty 

los ir dygimo metas.
Per devynis mėnesius Kris 

tus augo savo motinos kūne, 
.sam pačiam to norint, Marija 
formavo jį iš savęs pačios, 
formavo jį iš savo kasdienio 
gyvenimo paprastybės;

Nieko ji neturėjo jam duo 
ti — tik save pačią Nieko 
kito jis ir nereikalavo

Darbuodamasi, valgydama 
ir miegodama, Marija ugdė jo 
kūną iš savojo. !Į savo žmo
giškumo ji davė Kristui jo 
žmogystę. Vaikštinėdama Na 
zareto gatvelėmis apsipirkti, 
lankydama drauges. Marija 
įstatė Kristaus kojas keliu 
Jeruzalę Skalbdama, ausda
ma, minkydama tešlą ar šla- 
vinėdama, ji parengė vinims 
jo rankas. Kiekvienas jos šir-
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die> suplazdėjimas davė jam 
širdį mylėti, iki ta meilė vi
siškai sutriuškins jo širdį.

Aplinkinio pasaulio patyri
mai irgi telkėsi į Marijoje au 
gantį Kristų. Gėles stebėda
ma, davė jam žmogiškąjį 
žvilgsnį Šnekučiuodamas] su 
kaimynais, rengė jam žmogiš
kąjį balsą. Tą patį balsą, ku
rį dabar nugirstame bylojan
tį savo sielos gelmėsių «Ste
bėkite lauko lelijas..»

Miegodama tyliame savo 
kambarėlyje, Marija teikė 
Jėzui kūdikio miegą lopšyje, 
jauno vyro miegų audrų mė
tomame laivelyje. Laužydama 
ir valgydama duoną bei ger 
dama savo krašto vyną, Ma
rija davė Jėzui kūną irkrau. 
ją — parengė Ostiją mišioms.

Koks mūsų Adventas? Apie 
tai kitą savaitę

Caryll Houselande’;

RUOŠIASI KALĖDOMS t

Lietuvių vaikų būrelis «Žil 
vytis» jau ruošiasi Kalėdinei 
vaikų šventei, kuri pramato- 
ma tuojau po šv, Kalėdų, Ivaf 
ri meninė programa bus iš
pildoma Jaunimo Namuose,- 
ateitininkų ramovėje.

«Žilvytis» jau dabar kviečia 
dalyvauti šventėje visus, ku 
rie tik įdomaujasi lietuviškos 
sielos palaikymu mūsų atža 
lyne. Tikimasi, kad į šventę 
atvyks ir Kalėdų senelis, kaip 
ir kitais metais.

— LAIMINGA Š IAflA yra 
vienas didžiausių moters lai 
mėjimų ir jam pasiekti, nėra 
per aukšta jokia kaina.

A. S. «Moteris», 1958. nr 3.

— Nesuinteresuotas grežio 
jieškojimas, aistringas susirū 
pinimas teisybe, meilė tiesai 
— tai keliai į Dievą,

E.” Leseur

kus, Pranaitis. Šis bandė gin
tis ir savo noragu sužeiiė 
dragūno arklį, bet, gavęs 
smūgį per galvą, apsiliejo 
krauju ir klupo ant žemės. Jį 
paėmė pusiau apsvaigintą ir 
surišo rankas.

Daubaras stovėjo pasitrau
kęs į patvorį prie akmens ir 
nustebusiomis akimis žiūrėjo, 
kas darosi. Šalia besibraunan 
čio dragūno arklys ėmė spaus 
ti jj prie jovaro Senis lošte
lėjo atbulas, paslydo abiem 
kojom ir griuvo, šonu atsi
trenkdamas į akmenį. Kažkas 
trakštelėjo senio krūtinėj, jis 
pajuto aštrų skausmą šone, 
bandė atsikelti, bet negalėjo. 
Jį paėmė du kareiviai ir pri
statė sargybai. Jis atsisėdo 
ant žemės ir persikreipęs at
sirėmė į tvorą.

Tuo tarpu keliu nuo dvaro 
ristute įjojo į kaimą prievaiz 
das Pšemickis Pasisveikinęs 
sii pulkininku ir vachmistru, 
jis apžiūrėjo suimtuosius ir 
nurodė dar keletą vyrų ir 
moterų, kuriuos kareiviai tuo 
jau išskyrė iš minios ir pa

vedė sargybai.
Žmonėse Pšemickis paste

bėjo ir Kedulių Katrytę, besi 
slepiančią už kitų lugarų. Jis 
parodė ją pulkininkui Skvor- 
covui ir kažką jam sakė. Pul 
kininkas, primerkęs akis, ap
žvelgė merginą, paglostė sa
vo rudą barzdą ir pasigėrė
damas atsakė Pšemickiui:

•
— Gražuolė, tikra gražuo

lė!.. Būkite ramūs, ponas prie 
vaizde. Nieko bloga jai neat
sitiks. Matau, kad ji mūsų 
nekenčia, Sukelti jos širdy 
palankesniems jausmams baitų 
ne pro šalį suduoti jai dvide 
šimt rykštelių! Tokia mano 
mažiausia norma. Na, bet jei 
pono Skrodskio tokia valia...

Nebaigęs sakinio, jis pasu
ko arklį prie liepos kamieno 
ir davė ranka ženklą, kad 
nori kalbėti Visiems aptilus, 
vėl prabilo tuo pačiu žemu, 
toli aidinčiu balsu :

— Gaspaderiai! Matote, koks 
apgailėtinas nesusipratimas 
kilo iš to, kad jūs. suklaidin
ti nedorų kurstytojų, klaidin
gai išsiaiškinote jo imperato

riškosios didenybės manifestą 
ir nuostatus Aš džiaugiuosi, 
kad jūs supratete savo klaidą, 
ir pranešiu ponui gubernato
riui, kad cagynų dvaro vals
tiečiai pareiškė visišką klus 
numą valdžiai ir įstatymams 
ir nuo rytdienos v'si stos į 
darbą. Didžiausius šio nesusi 
pratimo kaltininkus, dėl pa
vyzdžio ir kitų pamokymo, ai 
liepsiu nubausti — nuo pen 
kiasdešimt iki šimto rykščių. 
Be to kad būtų pašalinta ga
limybė tolimesniems nesusi
pratimams, kurstymui ir dar
bo prievolės nepildymui, Ši
lėnų, Paliepių Karkliškių ir 
Juodbalių kaimunse pas kiek
vieną gaspadorių, kuris valdo 
valdo valaką, stovės po du 
kareivius ir du arklius, kuris 
valdo pusę valako — po du 
kareivius be arklių, kol įsi- 
viešpataus tvarka ir visiškas 
klusnumas valdžios organams 
ir ponui. Be to, skelbiu dar 
kartą visų gaspadorių žiniai, 
kad per dvejus metus nuo 
manifesto pasirašymo dienos 
būtų sudaryti su dvarininkais 
sutarties lakštai, kiek kas 

gauna žemės ir kokias prie 
yoles už tai aps ima atlikti 
valstybei ir dvarininkui.

— Ar viskas aišku, gaspa 
doriai? — klausdamas baigė 
savo kalbą žandarų pulki
ninkas.

Niekas neatsakė į tą klau
simą. Tik varnos kranksėjo 
jovarų viršūnėse ir Daubaro 
šuva staugė tarpuvartėj

- O jei viskas aišku — pri 
dėjo Skvorcovas, tai taip te
gu ir bus. Dabar nub&usime 
tuos, kurie daugiausia nusi
kalto.

Pulkininkas, lydimas savo 
padėjėjo, vachmistro. Pšemic- 
kio, rotos ir eskadrono vadų, 
ėjo į kiemą, kur sargyba lai- 
kė suimtuosius. Buvo jų apie 
trisdešimt vyrų ir penkios 
moterys. Pšemickis, apžiūrė
jęs nusikaltėlius, tarėsi su 
pulkininku Buvo sutarta, kad 
pačius didžiuosius nusikatnė- 
lius atiduos ponio Skrodskio 
teismui, ir jien s bausmė bus 
įvykdyta dvare išskyrė Pi a 
naitį, Stašių Andrių su Mar

ce, Jankauskų Kazį, Daidą 
Morkų, Balsių Vin ą ir Nore! 
ką. Norėjo išskirti ir Dauba
rą, bet jis papilkavusiu vei 
du, atmerkęs akis sėdėjo at 
sirėmęs į tvoią ir taip vaito
jo, kad atrodė gyvenąs pas
kutines valandas. Pulkininkas 
liepe palikti jį ramybėje.

Atrinktuosius išskyrė ir pa
vedė ypa ingos sargybos pr.e 
žiūrai. Likusius čia pat reikė 
jo nubausi!. Keli kareiviai, iš 
anksto numatę, kae čia bus 
per darbas jau tempė iš krū
mų karklo rykščių glėbį, kiti 
nužiūrėjo tinkamiausią egze
kucijai vietą — veja apaugu
sį kramei} prie Stašio jovaro, 
kur tvora atokiau nuo gatvės 
yra aikštelė, gerai matoma iš 
visų pusių Vyresnybė norėjo, 
kad bausmę matytų kuo dau
giau žmonių. Dėl to visus, 
kas buvo gatvėje, laikė apsu
pę dragūnai, o pamatę kie 
muose. šaukė ir varė žiūrėti 
bausmės;

(B, D)
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POD
«Por que um brasileiro, fi 

Iho de lituânos deveria falar 
o idioma lituâno?

No Brasil êsta lingua não é 
usada nem em escolas, nem 
no trabalho. Para que sobre
carregar aš erianças oom 
coisss šesnecesfariat e que 
de qualquer maneira não te
rão ut-üidade futura?

Comgquem pensa que, só
mente são úteis e boas de sa 
ber as coisas que trazem di
nheiro, nunca chegaríamos a 
um acordo. A êles diriamos 
apenas: muito se engana aque 
le que mede todos os bens 
pelo padrão dinheiro. Os 
maiores bens não tem preço. 
Quanto vale o amor de uma 
mãe ou mesmo de um bom 
amigo? Quanto custaria, o pa- 
triotismo daquele jovem vo
luntário que tombou defen
dendo sua pátria?

POR QUE NÃO...?

Porque falar lituâno? Gosta
ria de inverter a questão e 
perguntar: porque NÃO falar 
o lituâno? Por ser, como mui 
tos dizem, puxado para a 
criança falar dois idiomas? 
Não é verdade As crianças 
aprendem facilmente duas, 
três ou mais linguas. Que 
muitas delas não querem es
tudar, que tem preguiça — 
concordo. Porém muitas de
las não querem saber de es
tudar coisa alguma, de fre
quentar a escola — então 
porque- obrigá-las? Assim, 
quando aduâ as agradecerão 
aos pais por não terem sido 
forçadoi a aprenderem a ler 
e escrever? Aquele que faw 
rece a preguiça dos filhos 
não sabe amá-los nem com
preende o que e bom para 
êles,

Por que não falar lituâno? 
Os brasileiros não gostam? 
Será que se desgostam se um 
outro brasileiro patriota fala 
varias linguas? Ou entãOy se
rão falsos «nacionalistas» que 
não toleram nada que não 
seja «brasileiro*? Aos últimos 
deveriamos lembrar que o 
Brasil não tem lingua pró
pria, falada por nakvos e to 
ina emprestada a lingua por- 
tuguêsa. Não acredito que 
existam muitos destes brasi
leiros fanáticos ou cheios de 
preconceitos que se impor 
tem se nós, em casa ou en 
tre lituânos falamos outro 
idioma.

Por que deixar de fahar 11- 
tuânc? Não encontro nenhum

CUE?
argumento sério. Pouco caso, 
preguiça, teimosia não são 
realmente argumentos eonvi- 
centes.

POR QUE FALAR LITUÂNO?

Por respeito aos pais e an
tepassados.

São raros os pais que não 
querem que os filhos falem 
lituâno Muitos dêles ficam 
bastante sentidos quando os 
filhos se recusam a falar e 
fazem pouco de seu idioma. 
Como pode o filho que ama 
e respeitt seus pais ignorar 
éste seu desejo? Como pode 
êste filho dirigir-se aos pais 
em outra lingua se fazendo o 
fere seus corações e os faz 
sofrer?

NO S TESOURO

Por que falar lituâo? Pois 
a lingua lituana e um grande 
tesouro que uma vêz perdido 
nós torna mais empobrecidos. 
Qualquer lingua é uma fortu
na. Quanto mais linguas a 
į essoa sabe, mais rica o in
teressante é sua alma. Paga
mos as escoías para que nós 
ensinem rudimentos de ale
mão inglês etc. Seria absur
do se podendo aprender a 
lingua lituâna sem para isto 
gastar um cruzeiro sequer, 
deixasseme-s de aproveitar a 
oportunidade. Se de qualquer 
maneira, é importante saber 
varias linguas, deveria ocu
par lugar de destaque entre 
elas a língua de nossos pais 
e antepassados. «Grande é a 
honra de falar vár:as linguas 
e vergonha não saber a sua.

PORTA PARA UM MUNDO 
NOVO

Por que falar lituâno? Pois 

Naujasis amerikiečių lėktuvas, kurs turėtų skraidyti 3 200 kilometrų greičiu per 
valandą ir iškilti virš 20 klm aukštumoj!

se cada lingua è porta para 
um mundo de alma diferente 
interessante e rico. A língua 
lituâna abre as portas para 
um mundo de alma lituâna 
que também é muito bonito, 
interessante e rico em sua 
smceridada simplicidade, sa
bedoria poesia, expressões 
que não se encontram em 
outras linguas. Por que negar 
êste espirito tão nosso, o le 
gado da lingua de nossos 
avós, que causa admiração 
em homens ilustres de outras 
nações?

FACILITA O APRENDIZADO 
DE OUTRAS LINGUAS

Sabendo se duas linguas. o 
português e o lituâno, será 
mais facil nas escolas o ap
rendizado de outras mais 
Quanto mais linguas se sabe 
maior facilidade se tem para 
aprende las. A memória tor
na se mais profunda e mais 
ampla, aprende se a compa
rar encontrar emelhanças e 
diferenças aprende se a pen
sar das mais variadas manei
ras. Tudo isto é sinai de cul
tura. Quem despreza a lin 
gua dos pais, recusa a niò. 
pria inteíigência e o cultivo 
da memória.

Terminando diria ainda: se 
o Criador deu nos o talento 
da lingua lituâna. não é 'icito 
enterá lo. Êle poderá pergun
tar o que dêste dom fizemos.

As maravilhas infinitas de 
Deus são manifestadas por 
milhares de tipos de fiôres, 
miMiões de estrelas, diversos 
gorgeios de pássaros e a va
riedade de linguas do mundo. 
Por que deveria faltar na sim 
fonia de lin .uas o som do 
idioma lituâno?

J. K.

Lietuviu Kalbos Lobiai
.M'lsų kalba yra nepapras

tai turtinga veiksmažodžiais. 
Vienam ir tam pačiam veiks
mui nusakyti fe rime eibes žo 
džių Pav «kalbėti» t. y. su 
kitu žmogum žodžiais .pasi
keisti Kadangi galima i vai 
riai kalbėti ir kalbėtir. tai tu 
rim ir daug veiksmažodžiu 
{vairioms kalbos rūšims išrei 
kšti: plepėti, tauškėti, terškė
ti, barškėti tratėti, veblėji, 
vepėti, tauzyti, zaunyti pliau 
zaroti. braizgoti gvėrauti, 
švarnoti, švėnoti, švotroti, tvo 
roti, vėgroti, svėgoti, ževerno 
ti, drieksti, pliopti. suopti...

Vi«ų tų žodžių bendra min
tis yra ta, jog kaip nors ne
rimtai, tuščiai niekus kalba
ma Visi jie turi niekinamąjį 
atspalvį PLEPĖTI, tai daug ir 
nereikalingai šnekėti pan: 
Apie ką juodu plepėjo, tikslių 
žinių aš neturiu. TAUŠKĖTI: 
— daug, o kartais ir linksmai 
šnekėti; Nustok taukšėjęs tu, 
tauškale! TARŠKĖTI, BARŠ
KĖ IT, TRATĖTI perkeltine 
prasme — daug ir įkyriai ėne 
keti: Pav. Moteriškė tarškė
jo be paliovos. Viešnia lyg 
užsukta tarška, barška, VEB-

Mensagem
de ALIONIS FILHO

Tudo o que vocês faaem, 
devem iaaê lo como se fosse 
a coisa mais importante do 
mundo e procurar dar lhe sò 
lidos alicerces, se realmente, 
desejarem ter sucesso no em 
preendimento.

Ao escrever lhes êsta men
sagem, faço o como se fosse 
a coisa m»i? importante do 
mundo e, como desejo alcan 
çar meus objetivos, dou-lhe 

LÉTI, VEPÉTi: tai neaiškiai, 
arba niekus kalbėti: Vebla, 
nė pats nežino ką Bobos su
siėjusios besidairys po kertes, 
išradusios kokią priekabę be- 
vepės paskui. TAUZYTI, ZAU 
NYTI, rečiau PLIAUZAROTI: 
BRAIZGOTI, GVÉRAUTI, ŠVA 
NOTI, ŠVĖNOTI, ŠVOTROTI, 
TVOROTI, VĖGROTI, ŽVĖGO 
TI, ŽEVERNOTI: ne tiek 
daug, kiek niekus, nei šį. nei 
tą kalbėti: Nereikia čia tokių 
niekų tauzyti. Tik: zaunija nie 
kus. nėra ko klausyti. Bet ką 
bepliauzaroja, bene jis žino- 
Ką tu čia braizgoji, kalbėk 
rimčiau! Švarnoja nei šį, nei 
tą. Neklausyk, ką anas švo- 
troja, Tas pagirtas Vincė tarp 
piemenų vėgrojo, kad jo šau 
tuvo vamzdis nešąs tris tūks
tančius sieksnių Man rodos, 
piršly, gerokai zvėgoji. Že
vernoju niekus, tik kitus gai 
šina. DRIOKSTI, PLIOPTI, 
SUOPTI tai perkeltinės reikš 
mės žodžiai, artimiausi savo 
reikšme žodžiui TAUZYTI: 
Niekus drioski, geriau tylė 
tum. Pliopia niekus nėr ko 
klausyt. Sugaudysi, ką jis 
suopia.

os alicerces mais sóMdos pos
síveis. Não me baseio em ques 
tões pessoais de principies, 
mas considero a sublimidade 
do empreendimento que é o 
de unificar a Colônia Lituâna 
do Brasil e confraternizá la, 
em termos internacionais.

Não concordo o©na nenhum 
sistema econômico nem com 
nenhum regime politico, não 
■ oacordo com nenhuma mobi 
lização de caráter social nem 
com nenhum sentimento pa 
triótico, que não encontrem a 
inspiração e não cavem os 
alicerces provindos da Divi
na Providência.

Deus existe, e sta é uma ver 
dade incontestável. Êle se re 
vela na Natureza, inspira to
do o realismo, é a essência 
do Universo Devemos, por
tanto, acima de tudo quanto 
existe no Universo, acima de 
tudo possa advir acima de 
qualquer sentimento de amor 
humano e de nacionalidade, 
independente de espaço e de 
tempo, consagrar toda a fibra 
de nosso coração, todo o im
pulso de nossa alma, todo o

(Continação na 6 pag)
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį 

10 vai, ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P; Ra 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo.

■MMMHM'iHnMMiBWMiwMiWMffflMMMaMMMCMiri—in-immiiwnn ■■■ n i n i   t n ww b^iMirvi^iigsan nnim nnnnm n inTWJrwwri g

■BBiraiKnBaesssaMcraaBHUKSEiEanacMaaKosaoEEUEssiiiccsiKSKraiSKaaaiaaM&KmiunttUBKi iBzavwKtiiuanKaKawtf

FABRICA DE MALHAS I

Petras Šukys !
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau É 

jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R. !

Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio! darbus, kaip "įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4 o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik5 18,00 vai,

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa. que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai,,

Trečią:

MÍLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 -10 • c] 1011102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V, Prudentf- PRANAS & ČIA. LTDA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo

Madeirae e m gera!

SÈDE: Rua. México, 98 - 9.o - sala 904 - fone 52 0229 
"Endereço Telegráfico: «C AB1Ü N A.»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

íQanque - Estado de Minas> Gerais

Agua Rasa § vahj
Moinho Velho 11 vai.,’
Lapa 16 vaL,
Kiekvieną Sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 va ;
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

i

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 1 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis. 

•> 
«fe JŲ >fe -fe A Įjfct»fe ,4* .fe -V-

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans

Géra kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO OAVILO.NIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS í

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jTO F I9 J A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams) (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro»-------

liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČLUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

1PMÁCJ CAKFlEKi
Lindoya vanduo vrr ^uai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veix- ae į, žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

ITfA,!

S B e 8JS & tŽ?- 
• ® •»

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Įrengimui namu reikmens» ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

E/CRITCniO CCNTAEIL

NAFCIMENT©
Irmãos Nascimento

RESt O.R.G. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-7140 - S. Paulo

«•»>»--- SDSDpaMBB ■ ««■•■■*■■■■ 2SÜ25SJ2S2aspa tiasi■■■■«■£■ *«■■«■■■

Caixa Postai 3967 - S Ã O (PAULO
ta s e h*4| > ‘í «T ” ’ • • " ■ 5° ■ • ' “ ‘ j - r "3saa» W . «S2SffiS?jE£3E!» • • •

RUA COSTA BARROS, 356 TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEI

KVIEČIA IR LAUKIA

Ligi bazaro atidarymo, 14 
lapkričio beliko voe viena 
savaitė. Bazaro rengėjos jau 
keli mėnesiai dirba jo suren
gimui. Fantų, įvairių vertingų 
daiktų yra surinktų — suau
kota daug. Bazaras bins tur
tingas ir įdomus Kas ką no
rės galės pasirinkti nupirkti 
šventėms dovanų. Fantai yra 
nauji, geros rūšies.

Troškuliui ir alkiui nura
minti veiks bufetas su ska
nins užkandžiais.

Bazaro atidarymo laikas.- 
kitą šeštadienį, 14 d. lapkri 
oi o 15 vai.

Bazaras veiks tik dvi die 
nas, 14 ir 15 d. lapkričio. Ba 
zaro tikslas: Sudaryti reika
lingų lėšų Trečiojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
surengimui Todėl kiekvienas 
centavas, kuriuo paremsime 
bazarą, auk- darni jam fantus 
ir jame pirkdami, paremsime 
lietuvių Kongreso surengimą. 
Atvyks daug svečių iMes, São 
Paulo lietuviai, būdami Kon
greso šeimininkai, privalomo 
juos žmoniškai priimti. Todėl 
yra labai svarbu, kad lietu
viai paremtų savo atvykimu 
į bazarą, nes tuo pačiu pa
rems ir Kongresą Lietuvi, 
lapkričio mėn 14-15 d. pats 
atvyk ir kitus bazaran kviesk. 
Vieta: Vila Žeminoje Jaunimo 
Namuose.

— Prel. K. M liauskas, jau 
trečias mėnesis yra perkeltas 
ir ilsisi Campinas mieste, sa
natorijoje «Casa de Saude Dr, 
Bierenbach de Castrò Sua 1 o 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postal 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUÂNIA»
Piazza Asti 25 (Via Casahnonferrato 33. Tel. 78.90,33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

de Março, 156. Kas norėjų 
prisidėti prie ligoninės išlai
dų apmokėjimo, kreiptis į 
Prel P. Ragažinską, kuris li
gonį globoja.

— Šį sekmadienį 16 vai. 
Vila Zelinoje šaukiamas Mal
dos Apaštalavimo narių susi 
rinkimas

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras rimtai ruošia nustaty
tą Kongreso programą. Repe 
ticijos būna antradieniais, 
ketvirtadieniais ir sekmadie 
niais. Repeticijos vyksta 
dviem grupėm. Jau pradėta 
organizuoti ir tautinių šokių 
grupė, kuri šiomis dienomis 
pradės repeticijas.

— Lapkričio mėn. 22 d Vy 
rų Brolija ruošia išvažiavimą 
pajūriu. Programoj numatyta 
žaidimai, komiškas sportas,' 
muzika.. Užsirašyti pas Bro
lijos valdybos narius.

— Už SEBASTIÃO DE AL- 
MEIDrt (buvusį V Zelines 
vaistinės São Jose savininką) 
metinės mišios - egzekvijos 
bus 13 d lapkričio 7,30 vai. 
Vila Zelinoje. Velionies šeima 
kviečia draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldos».

VENGRAI KVIEČIA 
LIETUVIUS

Vengrų revoliucijos 8 metų 
sukakties minėjimą ruošia stu 
dentų demokratinis frontas ir 
vengrų patriotinės organizaci 
jos šį šeštadienį, 7 d, lapkri
čio, 20 vai, Coiegio Rio Bran 
co, Av. Higienopolis, 996 pa-

I tlETIJVI,
GERAI ĮSIDĖMĖK ŠIA DATA:

14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELINOJ, MOKYKLOS SALĖJ (prie bažnyčios)

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos 
Bazaras.

Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur 
neregėtas kainas visai šeimai.

Pigiai nupirksi ir prisidės! prie sėkmingo 
Kongreso paruošimo

talpose. Į šį minėjimą kvie
čia ir lietuvius dalyvauti su 
savo tautine vėliava

— Lapkričio mėn 4 d 20 
vai. Kęstučio Draugelio na 
muose buvo susirinkusi posė 
džiui Kongreso parengimų ko 
misija, kuri svarstė ruošiamo 
bazaro reikalus.

— Kongresui Rengti Komi
teto Valdybos posėdis šaukia 
mas 9 d lapkričio 20 vai. V. 
Zelinoje

— Užsimokėjo už «M. L.» 
1965 metams po 3000 kr. Salo 
mê Narušis, Teresė Šeselgie- 
nė, Konstancija Ingaunlenė, 
Ona Polikaitienė, Petras La
šas ir už 1964 m. Kazė Šnė 
raitė 1,500 kr., Ignas Verbic
kas 2 000 kr. Administracija 
dė \oja. 

*
— Laiškai: L Jodelytei, 

kun. J. Šeškevičiui, A. Tylai, 
H. Lipskiui, M, Jurkoniui, W, 
Bazilevski. V. Vaikšnorienei, 
Gudanavičiams, Jurgelevičiū
tei, M Vinkšnaitienei, U. Au 
gulevičienei, A. Lazdauskui, 
G. Gudavičiūtei, V. Tubeliui, 
A Lunskienei.

V. ANASTACIO

— Zofija Lašienė, gyvenan
ti Rua Benedito Campos Mo
rais, 236 V. Anastaeio Vėlinių 
dieną krito kapinėse ir susi
laužė ranką Ranka įdėta į 
gipsą, bet ligonė labai kenčia 
(ir negali miegoti). Gydosi sa 
vo namuose.

— St. Kubiliūnas labai yra 
dėkingas savo tautiečiams, 
kurie vis labiau ir labiau ap 
silanko į jo įsigytą valgomų 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA

daiktų ir kitų įvairių dalykų 
krautuvę, esančią Rua Cama 
cam 689, V. Anastaeio.

— Dr. Bronius Skadas įtai 
sė savo kiemelyje tyro van
dens tryškantį fontanėlį, kad 
jo pacientai galėtų atsigerti, 
įtaisymo darbą atliko daktaro 
tėvas Martynas Skadas.

— Pereitą savaitę V. Anas 
tacio lietuvius lankė misij© 
nierius Tėvas Jonas Bružikas 
S J . Žmonės svečią maloniai 
priėmė ir džiaugėsi, kad misi 
joniertus po įvykusios pernai 
lapkr. 12 d. nelaimės jau gali 
vaikščioti, nors dar pasirams 
čiuodamas lazdelę Misijonie 
rius sakosi dar eisiąs į ligo 
ninę šio mėnesio 23 d., kad 
išimtų «parafūzus> kurie laiko 
suveržę sulaužytus jo dešinės 
kojos kaulus Tautiečiai linki 
visiškai sus veikti.

ARGENTINOJE MIRĖ POETAS 
ANTANAS VILUTIS

Argentinos lietuvių spaudos 
žiniomis, ten neseniai mirė 
poetas ir rašytojas Antanas 
Vilutis Prieš paskutinį pašau 
lini karą poetas Antanas Vilu 
tis dirbę Eietuvos Pasiuntyny 
bėję Buenos Aires mieste.

Atskirai «M. L.» dėsime vie 
ną kitą mirusio poeto A. Vilu 
čio eilėraštį.

IŠ VISUR

— Nauji Sovietų Rusijos 
valdovai numato sumažinti 
mėsos, sviesto ir vodkos kai 
nas, kurios prieš dvejetą me 
tų. Nikitos Chruščiovo inicia 
tyva, buvo pakeltos 30 procen 
tų Sumažinus kainas, pirmos 

rūšies kilograg 
nuos pusantr^^j™-»^^^  ̂
2,10 rublio ir sviesto kg^9() 
vietoj 3,60 rublio.

— Brazilijos Karo ministe 
ris gen. Costa e Silva katego 
riškai pareiškė, kad dabartį 
nė Prezidento maršai© Caste 
Io Branco vyriausybė visiškai 
neprojektuoja įvesti karo sto 
vį šalyje.

— Pagal naujai pasirašytą 
sutartį tarp S. Paulo miesto- 
vadovybės ir Čia. Telefonica 
Brasileira kompanijos, laike 
dviejų metų bus įjungta 309 
tūkstančių naujų telefonų een 
tre ir įvairiuose priemies
čiuose.

— Lapkričio 3 dieną perė
mė pareigas naujai išrinktas 
Čilės Respublikos preziden
tas Eduardo Frei, krikščionių 
demokratų kandidatas, laimė 
jęs rinkimus didele balsų dau 
guma.

— Pagal Rinkimų Tribūno- 
lo parėdymą, municipaliniai 
(savivaldybių) rinkimai São 
Paulo estade įvyks ateinaa 
čių metų 7 d. kovo. São Pau 
>o ir Santos miestuose tie rin 
kimai įvyks kovo 21 d.

— Vietos spaudoje rašoma, 
kad nuo 1965 m. pradžios dar 
bininkų atlyginimo minimu
mas (salario minimo) bus pa 
keltas iki Cr.$70 000 į mė 
nesį.

— Japonijos sostinėje To 
kio mieste įvykusioje pašau 
linėje sporto olimpiadoje dau 
giausia pirmųjų vietų ir auk 
so medalių laimėjo amerikie 
čiai spertininkai.

— Paskutiniu laiku pradė
jus kristi cukraus kainai pa
saulinėje rinkoje dar daugiau 
pasunkėjo Kubos ekonominė 
padėtis. Diktatorius Fidel Cas 
tuo šaukiasi ^didesnės pagal 
bos iš Sovietų Rusijos

— São Paulo mieste projek 
tuojema statyti didelę atomi 
nę elektros jėgainę, kad iš 
vengus ateityje vis didėjan 
čio elektros energijos trūku 
mo.

DCX>OOGXXCXX-XDC2^

- VILA ZELINOS LIETU.

V!Ų KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS
Tiėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 — 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala 406,Tėl. 35-8873.
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